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MÊS DE MAIO...SEJA BEM-VINDO E ENCHA TUDO DE MUITA SAÚDE, PAZ, ESTUDOS E VIDA COM AS 

BENÇÃO DE DEUS. 

#FIQUE EM CASA; MAS FAÇA ACONTECER! 

                                                 ALGUMAS DATAS QUE NÃO PODEMOS ESQUECER! 

 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

PONTUAÇÃO 
 

      Sinais de pontuação são símbolos gráficos que têm como objetivo colaborar para a coesão e coerência dos textos, 
estabelecendo um sentido ao que está sendo escrito. Como as frases são ditas de formas diferentes, suas intenções 
também são diferentes. 
Os sinais de pontuação são: 
Ponto-final (.) - Colocado ao final da frase, indicando o final dela, é usado em frases afirmativas e negativas. 
Exemplos: Bruna gosta de comer verduras. (afirmativa) ; Ele não gosta de calor. (negativa) 
Ponto de exclamação (!) - É usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre outros sentimentos. 
Exemplos: Que cachorro bonito!; Que susto! 

DIA DO TRABALHO :  1 de maio de 1886, uma greve foi iniciada na 
cidade norte-americana de Chicago, com o objetivo de conquistar 
condições melhores de trabalho, principalmente a redução da jornada 
de trabalho diária, que chegava a 17 horas, para oito horas. Nessa 
manifestação, houve confronto com policiais o que resultou em 
prisões e mortes de trabalhadores. Essas lutas de trabalhadores não 
foram em vão. “Os trabalhadores de todo o mundo conquistaram uma 
série de direitos e, em alguns países, tais direitos ganharam códigos 
de trabalho e também estão sancionados por Constituições 
ANIVERSÁRIO DE ITAPERUNA: em 10 de maio de 1889, foi elevada 
à categoria de cidade, passando se chamar Itaperuna. Este nome foi 
escolhido pelo doutor Francisco Portella, médico da prefeitura de 
Campos e presidente da Estrada de Ferro Carangola que passava 
pela cidade.  Em 10 de maio de 2021, nossa cidade completará 132 
anos de Emancipação Política Administrativa. 
DIA DAS MÃES: data comemorativa que homenageia a figura 
familiar materna (mãe) e a maternidade. No Brasil no segundo 
domingo do mês de maio. 
ABOLIÇÃO DA ESCRAVATURA: a abolição da escravatura no 
Brasil ocorreu no dia 13 de maio de 1888, por meio da Lei Áurea, 
assinada pela Princesa Isabel. Esta lei libertou os escravos no Brasil 
após quase 400 anos de escravidão. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: Almir Sather 

Fragmento da música: MÊS DE MAIO 

Azul do céu brilhou 
Mês de maio enfim chegou 

Olhos vão se abrir pra tanta cor 
É mês de maio, a vida tem seu esplendor 

A luz do sol entrou 
Pela janela e convidou 

Pra tarde tão bela e sem calor 
É mês de maio, saio e vou ver o sol se pôr. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chicago
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_trabalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornada_de_oito_horas
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A3e
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maternidade
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Ponto de interrogação (?) - É indicado para frases que expressam uma pergunta. Exemplos: Qual é o seu nome?  
 Por que você não foi ontem para a escola? 
Dois-pontos (:) - Esse sinal pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas: 

 Pode apresentar uma enumeração, uma lista, por exemplo:  
Fui ao mercado e comprei: frutas, verduras, álcool e carne. 

 Pode apresentar a fala de uma personagem, por exemplo:  
Luiza perguntou: — Onde está meu caderno de desenho? 
Vírgula (,) - É utilizada para separação de elementos dentro de uma mesma frase. 
Exemplos:  Para o início das aulas, vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda. 
                  No recreio, Carlos brincou de peteca. 
Reticências (…) - São utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto.   
Exemplo: Tudo indica que sim. Basta você buscar [...] 
Travessão (‒) - É utilizado antes da fala de uma personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os 
 personagens. Vejamos o diálogo a seguir: 
‒ Helena, você está vendo aquela estrela? 
‒ Qual, titia? 
‒ Aquela que está bem próxima da Lua, brilhando intensamente. 
‒ Nossa, acabei de ver. É linda! 
 

O consumismo valoriza o excesso dos bens materiais que a pessoa deve adquirir, talvez, para ser aceito por 
um grupo, ou tentar mascarar uma falsa felicidade que preenche o vazio do seu ser. O poema Eu Etiqueta, de Carlos 
Drummond de Andrade trabalha o não reconhecimento do indivíduo como sujeito que produz, com sua força de 
trabalho, o que consome. 

 
1 - Leia o trecho do poema “Eu Etiqueta”, de Carlos Drummond de Andrade, e faça o que se pede: 

EU ETIQUETA 

Em minha calça está grudado um nome 

Que não é meu de batismo ou de cartório 

Um nome... estranho. 

Meu blusão traz lembrete de bebida 

Que jamais pus na boca, nessa vida, 

Em minha camiseta, a marca de cigarro 

Que não fumo, até hoje não fumei. 

Minhas meias falam de produtos 

Ilustração de texto. 

Que nunca experimentei 

Mas são comunicados a meus pés. 

Meu tênis é proclama colorido 

De alguma coisa não provada 

Por este provador de longa idade. 

Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro, 

Minha gravata e cinto e escova e pente, 

Meu copo, minha xícara, 

Minha toalha de banho e sabonete, 

Meu isso, meu aquilo. 

Desde a cabeça ao bico dos sapatos, 

São mensagens, 

Letras falantes, 

Gritos visuais, 

Ordens de uso, abuso, reincidências. 

Costume, hábito, premência, 

Indispensabilidade, 

E fazem de mim homem-anúncio itinerante, 

Escravo da matéria anunciada. [...] 

 

Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. O corpo.  

Rio de Janeiro, Record, p. 85-87, 1984 

 

a) Retire do texto um verso que tenha reticências.  
____________________________________________________________________________________________ 
 
b) Encontre no texto exemplos do uso de vírgulas que separaram elementos de uma enumeração e transcreva-os: 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
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2- O Consumismo é o ato que está relacionado ao consumo excessivo, ou seja, à compra de produtos ou serviços de 
modo exagerado, coisas que o indivíduo nem precisa e compra pelo simples prazer de ter. Escreva frases de acordo 
com o assunto consumismo obedecendo o sinal de pontuação 
 

a) ________________________________________________________________________________     

b) _________________________________________________________________________________ 

c) ___________________________________________________________________________   ¹ 

Charge é um gênero textual humorístico que apresenta uma crítica político-social sobre acontecimentos ou pessoas 

da atualidade, por meio de uma caricatura gráfica com ou sem o uso da linguagem verbal.  

 

                                      

3- Analise charge, tentado estabelecer as relações entre os dois personagens. Escreva um pequeno texto expondo 
sua opinião sobre a charge apresentada.  
Para produzir um bom texto, é aconselhável seguir algumas orientações. Observe: 
O foco narrativo deve ser em primeira pessoa, devido à pessoalidade do texto. 
Ao compor seu texto, leve em consideração o interlocutor: quem irá ler a sua produção. 
Após o término do texto, releia e observe se você se posiciona claramente sobre o tema.  
-
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

                                                                  

                                                      TEMPOS VERBAIS 

             Os tempos verbais (presente, pretérito e futuro) indicam quando ocorre a ação, estado ou fenômeno  

expresso pelo verbo.  

Presente - não só indica o momento atual, mas ações regulares ou situações permanentes.  

Exemplos: Tomo medicamentos. 

                  Estou aqui! 

Pretérito - indica momentos anteriores, decorridos ou acabados.  

             Exemplos: Eles fizeram mesmo isso? 

                  Eu não acreditava no que meus olhos viam. 

Futuro - indica acontecimentos que se realizarão.  

Exemplos: Dormirei o dia todo se for preciso. 

                 Ficarei aqui! 

                 Ventará durante o dia. 

 

4-Observe a charge:   

 

 

                                                                                    

. 
‽ 

 ! 

 

a) Copie os verbos:________________________ 

     ______________________________________ 

b) Escreva a qual tempo verbal eles pertencem: 

      _____________________________________ 
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ORTOGRAFIA 

 

5-  Assinale a opção em que todas as palavras se completam adequadamente com a letra entre parênteses: 

 a) en.....aguar / pi.....e / mi.....to (x)  

 b) exce.....ão / Suí.....a / ma.....arico (ç) 

 c) mon.....e / su.....estão / re.....eitar (g) 

 d) búss.....la / eng.....lir / ch.....visco (u)  

 e) .....mpecilho / pr.....vilégio / s.....lvícola (i) 

 

6- Entre as opções abaixo, somente uma completa corretamente as lacunas apresentadas a seguir. Assinale-a:  

 

Na cidade carente, os .......... resolveram .......... seus direitos, fazendo um .......... assustador. 

 

 a) mendingos; reivindicar; rebuliço  

 b) mindigos; reinvidicar, rebuliço  

 c) mindigos; reivindicar, reboliço  

 d) mendigos; reivindicar, rebuliço  

 e) mendigos; reivindicar, rebolisso 

SINÔNIMO, ANTÔNIMO E PARÔNIMO  

 

Os sinônimos são palavras de sentido igual ou aproximado, mas não idênticos.  
Exemplos: casa, lar, moradia, residência e domicílio. 
 
As palavras antônimas são aquelas de significados opostos, contrários.  
Exemplo: gigante e anão, ou tudo e nada 
 
Antônimos também podem acontecer por meio da adição de prefixos (pedaço que vem antes do radical). 
 Exemplos:  contente – descontente  
                    real – irreal 
                    feliz - infeliz  

 
Já as palavras parônimas são muito parecidas na pronúncia e na escrita, entretanto, possuem significados 
diferentes. 
Exemplos: absolver (perdoar) e absorver (aspirar) 
                  apóstrofe (figura de linguagem) e apóstrofo (sinal gráfico) 
                  aprender (tomar conhecimento) e apreender (capturar) 
                  cavaleiro (que cavalga) e cavalheiro (homem gentil) 

 
 
7- Reescreva as frases, substituindo as palavras em destaque por um sinônimo.  
 
a)Mariana me auxiliou na pesquisa. 
____________________________________________________________________________________ 
 
 b) Verônica é muito carinhosa com todos os alunos. 
___________________________________________________________________________________  
 
c) O cabelo de Sofia está comprido. 
____________________________________________________________________________________  
 
d) No início do ano, Marcelo se tornou meu amigo. 
____________________________________________________________________________________ 
 
8- Complete as frases com o antônimo da palavra entre parênteses: 

a) Renato _________________________ a garrafa térmica. (abriu) 
b) O menino _______________________ a pipa. (prendia) 
c) O homem _______________________ levou a carroça. (fraco) 
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d) Aquele prédio é muito __________________. (baixo)  
 
 
9- Dê o significado das palavras parônimas: Vale procurar no dicionário e na Internet! 
 

a) Cumprimento -------------------------------------------------   b) comprimento ------------------------------------------------------  
 

b) Discrição ------------------------------------------------------    d) descrição ---------------------------------------------------------- 
 
       e) emergir     ------------------------------------------------------    f) imergir -------------------------------------------------------------- 
 
 
 

SUBSTANTIVOS E ADJETIVOS 
 
10 – Classifique as palavras usando (S) para substantivos e (A) para adjetivos: 
 
(   ) pedra     (  ) Itaperuna     (   ) Manoel     (   ) bonita     (    ) caderno      (    ) atencioso    (    ) obediente 
 
 
11 – Escreva 5 substantivos próprios e 5 substantivos comuns 

PRÓPRIOS: COMUNS: 

  

  

  

  

 
12 - Em 10 de maio de 2021, nossa cidade, ITAPERUNA, completará 132 anos de Emancipação Política Administrativa. 
Escreva sobre a nossa cidade. 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
PRODUÇÃO TEXTUAL 

CONSUMISMO 

Os homens, através da tecnologia, inventam a cada dia novas formas de conforto e lazer. E objetos que possam atender à demanda 

do consumo. 

 Uma das formas de convencer o consumidor a comprar os novos produtos é a publicidade. A publicidade é feita das formas mais 

variadas. Vai de um simples folheto distribuído nas ruas, ou pelos correios, até sofisticados filmes, que contam muito caro e que os anunciantes 

passam nas principais emissoras de televisão ou nos cinemas. Nós falamos em televisão, mas é bom lembrar que outros veículos de 

comunicação – rádios e jornais – também vivem do que cobram pelos anúncios. Toda essa carga é jogada em cima das pessoas e fica difícil 

resistir à vontade de comprar. E comprar cada vez mais, mesmo que não se necessite deste ou daquele brinquedo, ou eletrodoméstico. Isto 

é consumismo. Ele atinge mais diretamente as crianças, que acabam sempre desejando tudo o que é anunciado. Até porque não têm a 

noção real do valor do dinheiro e a dificuldade que seus pais enfrentam para consegui-los.  

O consumismo é um mal que deve ser combatido em todas as idades. Mas é difícil acabar com ele, porque as crianças veem, nas 

ruas e em suas escolas, os colegas com um tênis da moda ou uma mochila nova e logo querem ter essas novidades. Esse espírito de 

competição também leva os adultos à compra de objetos que são absolutamente desnecessários. Se nosso vizinho compra um carro novo, 

logo queremos trocar o nosso. A necessidade da conscientização do que é consumismo é uma busca constante das famílias 

hoje em dia. Também de uma grande parte da sociedade. E todos reconhecem que é preciso resistir ao consumismo. 

 

1) De acordo com o texto, qual público é mais influenciado pela publicidade e por quê? 

          ________________________________________________________________________________________________________ 

          ________________________________________________________________________________________________________ 
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2) Segundo o texto, o que é o consumismo? 

         a) É o espírito da competição. 

         b) É um mal que deve ser combatido. 

        c) É comprar cada vez mais, mesmo que não necessite. 

        d) É uma necessidade de conscientização. 

 
ITAPERUNA 

 
No dia 10 de maio, comemoramos o aniversário de emancipação de nossa cidade, Itaperuna. O hino de Itaperuna foi 

composto em 7 de abril de 1969 pela professora Maria Catharina Pinto e oficializado pelo Decreto n.º 1838 da 

Câmara Municipal de Itaperuna, em 18 de dezembro de 1970.  

 

Minha cidade querida 
Cheia de encantos sem par, 
Floresce em ti minha vida, 

Meus belos sonhos, meu lar 
Amo-te e sempre hei de amar 

Tudo o que fala de ti. 
Ouço a voz do teu rio 

Murmurante no arrepio 
do vento a cantar! 

 
Amo a suave carícia 
Do teu sublime luar. 

Tudo aqui fala de sonho 
E a gente fica a sonhar. 
Quero viver na delícia 

Destes teus campos em flor. 
Itaperuna, em ti ponho 

Todo o meu sonho de amor. 
 

 
3) Responda as perguntas abaixo:  
 

a) Quando a autora fala ‘’Ouço a voz do teu rio (...)’’, ela se refere a que rio? 
______________________________________________________________________________________________. 
 

b) Explique com suas palavras: por que a autora ressaltou o rio de nossa cidade? 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________. 

INTERPRETAR TIRINHA 

 

 

4) Por que podemos afirmar que Cebolinha está sendo consumista nessa tirinha? 

________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________. 
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MATEMÁTICA 

 
DIVISIBILIDADE DE 2, 3, 5, 6 E 10 

 
Quando um número é divisível por outro é por que sua divisão é exata. 
 
Ex: 36 é divisível por 6, pois quando fizer 36:6 o resto é 0 e o resultado é 6 
 
E os números 2, 3, 5, 6 e 10 tem regrinhas que podemos usar para saber se um número é divisível por eles. E essas 
regrinhas são: 

 Divisibilidade de 2: divide TODO número par (Aqueles que terminam em 0, 2, 4, 6, 8) 
 Divisibilidade de 3: quando somamos os algarismos de um número, essa soma precisa estar na tabuada de 3 

(Ex: 54         5 + 4 = 9, 9 está na tabuada de 3, então 54 é divisível por 3.)  
 Divisibilidade de 5: divide os números terminados em 5 e 0. 
 Divisibilidade de 6: precisa seguir as regrinhas de 2 e de 3, ao mesmo tempo. (Ex: 42, é par e quando somamos 

seus algarismos, 4 + 2 = 6          está na tabuada de 3, então 42 é divisível por 6) 
 Divisibilidade de 10: divide os números terminados em 0. 

 
1. Com base nas regrinhas de divisibilidade de 2, 3 e 6, separe nos números abaixo: (lembre: alguns vão repetir e 

quando for fazer os divisíveis por 6 veja quem repete na do 2 e 3) 

 

12     22        21       44      54       33       36        64          18       27         42 

 

Divisível por 2 Divisível por 3 Divisível por 6 

   

 

2. Continuando a usar as regrinhas de divisibilidade que aprendemos, dê o que se pede: 

 
45     12     60     72     9     85     120     75     24     150 

 

a) É divisível por 5 e 10? ____________________________ 

b) É divisível por 10 e 6? ____________________________ 

c) É divisível por 5 e 3?   ____________________________ 

d) É divisível por 2 e 3?   ____________________________ 

e) É divisível por 2 e 5?   ____________________________ 

f) É divisível apenas por 3?  __________________________  

g) É divisível apenas por 5? __________________________  

 
3. Sobre o número 160 e os critérios de divisibilidade aprendidos, marque Verdadeiro ou falso: 
 
(    ) Ele é divisível por 10.B                                    (    ) 3 divide esse número.    
(    ) Pelo critério ele não é divisível                        (    ) Por ser par é divisível por 2 
 
4. Pinte os números que são divisíveis por 2: 
 

33 – 28 – 9 – 87 – 102 – 66 – 76 – 55 – 43 – 28 – 94 – 123 
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5. Usando os critérios de divisibilidade de 2, 3 e 5 relacione as colunas: 
 
( A ) Divisível por 2                     (    ) 33         (    ) 95         (    ) 32 
( B ) Divisível por 3                     (    ) 85         (    ) 26         (    ) 35 
( C ) Divisível por 5                     (    ) 22         (    ) 21         (    ) 27 
 

MÚLTIPLOS 
Os resultados das várias multiplicações feitas a um número formam um conjunto de números que chamamos de 
múltiplos. 
Ex: 0, 3, 6, 9, 12, 15, ... são múltiplos de 3, pois 3x0 = 0, 3x1 = 1, 3x2 = 6, 3x3 = 9, 3x4 = 12, 3x5 = 15. 
 
O 0 (zero) é múltiplo de todos os números, pois toda a multiplicações por zero tem resposta zero.  
 
6. De cada número abaixo, dê os 5 primeiros múltiplos: 
 
a) 12: _______________________________________________________________________ 
b) 27: _______________________________________________________________________ 
c) 55: _______________________________________________________________________ 
d) 31: _______________________________________________________________________ 
 
7. Complete o quadro, descobrindo os múltiplos: (OBS: Multiplique cada número na vertical pelo da horizontal)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Larissa fez a seguinte compra: 

 
Se o pacote de biscoito custa 2 reais, o litro de leite custa 3 reais e o pacote de 

macarrão custa 4 reais, responda: 

 

a) Qual o total dessa compra? ________________________________________ 

b) Se ela levou 30 reais, qual foi o troco? ________________________________ 

 
 

 
9. Nos números: 7, 35, 48, 19, 50, 33, 26, 9, 14, 62... 

a) Como fica a ordem decrescente:________________________________________________________________ 

b) Quais são os números pares? __________________________________________________________________ 

c) E quais são os números ímpares? _______________________________________________________________ 

d) Se pegar o maior ímpar para o minuendo e o menor par para o subtraendo vou achar qual diferença? _________ 

X 2 3 6 8 9 

10      

7      

5      

4      

11      
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10. Em um quadro Júlia resolveu três continhas de dividir, mas alguém apagou alguns números. Descubra os números 
que foram apagados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Observe os sucessores e antecessores pedidos, responda: 

 

Sucessor de 19            Antecessor de 31             Sucessor de 8             Antecessor de 14 

Antecessor de 25        Antecessor de 45             Sucessor de 50            Sucessor de 61 

a) Quais são esses números? Escreva eles em ordem crescente:________________________________________ 
b) Quais são os números pares?  _________________________________________________________________  
c) Quais são os números impares? __________________________________________________ 
d) Qual a diferença entre o menor e o maior número? ___________________________________ 
e) Qual o total entre os dois números do meio? _________________________________________ 
 
12. Nosso município foi fundado em 10 de Maio de 1889, muitos anos se passaram e ele cresceu. 
Segundo, a última informação registrada em 2020 somos uma população de aproximadamente 
103.800 habitantes. Assim, sobre o nosso número de habitantes informe: 
 
a) Como se escreve esse número por extenso?________________________________________________________ 
b) Ele é par ou ímpar?    __________________________________________________________________________ 
c) Pelo critério de divisibilidade que vimos esse número pode ser dividido por quais dos seguintes números: 2, 3, 5, 6 ou 
10?    ______________________________________________________________________________________ 
 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

1. Uma empresa pesquisou o consumo de algumas pessoas no último mês e registrou o resultado em um gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observando o gráfico, responda: 
 
a) Qual o produto mais vendido? _________________________________________________________________ 
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b) Qual produto menos vendido?     _______________________________________________________________ 
c) Quantas geladeiras foram vendidas?   ___________________________________________________________ 
d) Qual produto teve três pessoas que compraram?   _________________________________________________ 
e) Quantas pessoas foram pesquisadas, se cada uma escolheu apenas um produto?  _______________________ 
f) Com base no produto mais vendido, o que você pode dizer sobre o consumo?   __________________________ 
 

PARCELAMENTO 

Quando compramos um produto parcelado, estamos dividindo o valor do produto um pouquinho cada mês. Assim, toda 
vez que você tiver em um probleminha que uma quantia foi parcela, significa que você vai dividir o valor do produto 
pela quantidade de prestações. 
 

2. Carla comprou 5 blusas na promoção e cada blusa custou 15 reais: 

a) Quanto deu essa compra?   ________________________________________  

 

b) Se ela for dividir em 3 vezes no cartão, sem juros, quanto vai pagar em cada 

prestação?    ______________________________________________________ 

 

 

 

3. Thallya fez a seguinte compra para sua loja: 23 blusas de R$20,00 cada e 16 bermudas de R$3,00 cada.  

 

 a) Qual total dessa compra?__________________________________________ 

b) Se ela pagasse em 5 prestações, qual seria o valor de cada prestação?  _________________________________ 

c) Se ela tivesse 1000 reais para pagar essa compra, qual seria o troco?       ________________________________ 

 

4. Nossa cidade, Itaperuna, foi fundada em 1889. Então, esse ano (2021), nossa cidade vai 
completar quantos anos de fundação? ____________________________________________ 
 
 
 HISTÓRIA  

OTERRITÓRIO E A CHEGADA DO HOMEM À AMÉRICA 

1- 0bserve a trajetória das setas que indicam o caminho seguido pelo homem e marque a frase correta de acordo com 

a figura: 

 

 

 

 

 

 

a) O povoamento do continente africano. 

 

b) A trajetória do homo sapiens para Europa. 

 

c) A chegada dos humanos à América. 

 

d) A ocupação da Ásia pelo homo sapiens. 
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BREVE HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA 

 

 
2-  Leia o texto e responda: 

  
      Até o século XVI, a região era habitada pelos índios puris. A partir de então, a região foi ocupada por bandeirantes e 
aventureiros que demandavam a baixada pelos afluentes da margem esquerda do Rio Paraíba do Sul. A atividade 
econômica predominante passou a ser a criação de gado, que se desenvolveu em fazendas de grandes extensões. 
     Em 1831, o desbravador José de Lannes Dantas Brandão esteve na região, com iniciativas que passaram a atrair 
população para o núcleo pioneiro do futuro município. Lannes chegou à região após sua deserção da milícia do exército. 
Só viria a se fixar em 1834, quando se estabeleceu num lugar que foi denominado Porto Alegre. Pelos serviços de 
colonização, foi perdoado pelo governo, vindo a ser morto, no entanto, por seus escravos em 1852. 
 

* Quem foi o desbravador de Itaperuna? 

______________________________________________________________________________________ 

3- Ainda sobre o município de Itaperuna, a cidade já passou por muitas transformações ao longo de sua história, uma 

delas refere-se ao destaque da imagem abaixo. Responda qual foi o nome dado a essa construção que foi palco de 

muitas manifestações culturais da cidade. 

                                

O CONSUMISMO ATRAVÉS DO TEMPO HISTÓRICO – REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 

4- As relações de consumo nas sociedades modernas têm chamado a atenção para os problemas ambientais que geram 
inúmeros problemas no equilíbrio do planeta Terra. 
    O consumo excessivo leva ao acúmulo de objetos e ao excesso de lixo. Isso ocorre porque os processos de 
consumismo estimulam cada vez mais os consumidores a consumirem novamente. 
    Voltando na história, pode-se ver que aumento de lixo se dá também por meio de produtos descartáveis que facilita o 
dia a dia.  
      Pesquise a partir de quando se intensificou o processo de consumo e consequentemente o aumento de lixos. 
 
R; ___________________________________________________________________________________________ 
 

O MUNDO ANTIGO 

Esparta e Atenas tinham profundas diferenças culturais, sociais e políticas. Foram cidades-estado da Grécia Antiga. Os 
deuses tinham formas humanas, virtudes e defeitos; eles apenas se diferenciavam dos homens por serem imortais. 
A religião grega era politeísta. A vida humana e a natureza eram regidas pela vontade e determinação desses deuses, 
cada um deles representava algo nas atividades humanas ou da natureza 
 
5 - Na Grécia Antiga, as principais cidades-estado foram:  
 
a) Babilônia e Atenas 
b) Esparta e Roma 
c) Babilônia e Esparta 
d) Atenas e Esparta 
 
6- A religião da antiga Grécia era:  
 
a) Cristã 
b) Judaica 
c) Politeísta 
d) Islâmica 
e) Budista 

a) Coreto Municipal 

b) Concha de Açúcar 

c) Pavilhão 

d) Palanque do Calçadão 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/historia/grecia-antiga
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O EGITO: A CIVILIZAÇÃO DO NILO 
 

Leia o texto e responda as questões 7 e 8.   
O Egito Antigo foi um período da história que abrigou importantes civilizações da antiguidade. Ele se encontra 

no extremo Nordeste da África, em um local desértico, que possui um estreito vale fértil onde corre o rio Nilo. 
 O rio Nilo era regado pela época das cheias. Após essa fase, o solo ficava coberto pelo limo, que era 
extremamente fértil e auxiliava nas atividades da agricultura. 
 A população era composta por vários clãs, que eram separadas em comunidades denominadas monos, que 
agiam como pequenos Estados independentes. Em 3500 a.C., os monos foram separados em dois reinos: Baixo 
Egito (Norte) e Alto Egito (Sul). 

Já em 3200 a.C., os reinos foram juntados por Menés, rei do alto Egito. Menés foi o primeiro faraó e criou a 
primeira dinastia, o que deu origem ao Estado egípcio unificado. 
            Então deu início a era dos grandes faraós. 
 
7- Como era a composição da população egípcia? 
_______________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

8- Quem foi o primeiro Faraó no Egito?  

_____________________________________________________________________________________________ 

GEOGRAFIA 

CARACTERÍSTICAS SOCIAIS DA POPULAÇÃO BRASILEIRA 

1- O consumismo é característico das sociedades modernas capitalistas e da expansão da globalização. De acordo com 

Rita Almeida, a sociedade separa os seres humanos como bons consumidores ou consumidores defeituosos. Para os 

primeiros, os serviços, a tecnologia e os bens de consumo estão acessíveis. Para os consumidores defeituosos, que não 

conseguem concretizar seus desejos, criados artificialmente pelos meio de comunicação de massa, resta o tratamento 

policial e a permanente exclusão do bolsão de riqueza dos centros urbanos modernos. A iluminação é muito importante 

para vida moderna e ela é obtida por meio da energia elétrica em grande parte do Brasil. Uma boa e mais barata forma 

de energia que deve ser usada é: 

 

a- (    ) lunar. 

b- (    ) eólica 
c- (    ) planetária. 
d- (    ) gelada.  
 
2- A globalização é um assunto que se encontra em destaque nos meios de comunicação e, principalmente, nos livros 
de Geografia. Dessa forma as cidades crescem porque pessoas abandonam o campo onde moram e vão para os grandes 
centros em busca de melhor condição de vida. Qual o nome desse fenômeno? 
 
a- (    ) passeio na rua. 
b- (    ) processo de aprendizagem internacional. 
c- (    ) êxodo rural. 
d- (    ) processos de trabalho. 
 

CLIMA E VEGETAÇÃO 
 
3 - Sobre a Floresta Amazônica, considere as seguintes afirmações: 
 
I. produção de umidade; 
II.vegetação e solo pobre; 
III. produção de oxigênio para o planeta; 
 
Dentre as alternativas acima, aquela (s) que demarca (m) corretamente a importância da Floresta Amazônica para a 
biosfera é (são): 
 
a) I 
b) I e II 
c) I e III 
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4- A postura consumista surgiu na Revolução Industrial.  Roupas de inverno costumam ser caras e o consumidor gasta 
um pouco mais. Sobre o clima é correto afirmar que: 
 
a- (    ) conjunto de fenômenos associados às variações do tempo da atmosfera terrestre em um determinado local. 
b- (    ) fenômeno que não tem importância para a vida das pessoas. 
c- (    ) o ano todo o clima permanece o mesmo. 
d- (    ) é igual em todas as regiões do país . 
 
 

VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFRO 
 

5- O Marketing das empresas veiculadas nas mídias, principalmente da moda afro, tem gerado uma população 
consumista das cores e estampas nos tecidos alegres com os quais são confeccionados essas roupas. 
 
a- (    ) marcar lojas e produtos importados 
b- (    ) mostrar o lado negativo do consumo de determinado produto  
c- (    ) desvalorizar uma marca ou produto 
d- (    ) criar valor e chamar a atenção do cliente 
 

CICLO DA ÁGUA NA NATUREZA 
 
6- A qual fenômeno corresponde o desenho 
 
a- (    ) chuva 
b- (    ) fotossíntese 
c- (    ) atmosfera 
d- (    ) ciclo da água na natureza 

 
  
7- As pessoas, influenciadas pelos meios de comunicação de massa, são bombardeadas com informações que visam 
principalmente o consumo. Qual nome da água própria para o consumo? 
 
a- (    ) poluída                b- (    ) eólica                   c- (    ) potável                d- (    ) imprópria 
 

 
ITAPERUNA NA ATUALIDADE 

 
8- Itaperuna é um município que conta com cerca de 103 mil habitantes, apresenta ótimos indicadores de renda. Sua 
prefeitura está situada no bairro cidade nova. Marque o nome do atual prefeito de Itaperuna. 
 
a- (    ) Murilo Marques Rodrigues. 
b- (    ) Alfredo Paulo Marques Rodrigues. 
c- (    ) Marcos Vinicius. 
d- (    ) Alexandre Cardoso. 
 
CIÊNCIAS 

CÉLULA 
1- Uma célula é formada por algumas partes básicas. Normalmente dizemos que todas as células possuem membrana 
plasmática, citoplasma e núcleo. No núcleo está contida a maior parte da informação genética do organismo. Além do 
núcleo, é encontrado DNA nas mitocôndrias e cloroplastos. Entretanto, existem células que não possuem essa última 
estrutura, aspecto que é, inclusive, uma forma de diferenciar dois tipos de células: as procariontes e as eucariontes. 
Analise as alternativas a seguir e marque aquela que explica corretamente por que não podemos identificar essas três 
partes em todos os tipos celulares. 
 
a) Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células mortas não 
apresentam citoplasma. 
b) Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois células vegetais não possuem 
membrana plasmática, mas, sim, parede celular. 
c) Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois a membrana plasmática é 
encontrada apenas em células animais. 
d) Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o núcleo está presente 
apenas em células eucariontes. 
e) Não podemos dizer que todas as células possuem membrana, citoplasma e núcleo, pois o citoplasma não é verificado 
em células adultas. 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/nucleo-das-celulas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/dna.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mitocondrias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cloroplastos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/celulas-procariontes.htm
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2- As células procariontes são aquelas que não apresentam núcleo celular definido, por isso, o material genético fica 
disperso no citoplasma. Por exemplo as bactérias Já as células eucariontes são aquelas em que o material genético está 
presente em um núcleo celular envolto por uma dupla membrana. Além dessa diferença crucial, podemos citar ainda que 
as células procariontes não possuem proteínas denominadas de histonas ligadas a seu DNA e, tampouco, organelas 
citoplasmáticas membranosas. Dos organismos citados a seguir, qual apresenta células procariontes? 
 
a) Mamíferos. 
b) Lactobacilos. (bactérias) 
c) Fungos. 
d) Levedura. 
e) Protozoários. 
 
3 – Como a célula animal é eucarionte, o núcleo é delimitado por membrana. Possuem três partes básicas: a membrana 
plasmática, o citoplasma e o núcleo; Originam tecidos e órgãos que apresentam funcionalidades complementares. 
Um aluno observou uma célula pelo microscópio e fez as seguintes afirmações: 
- Foi possível observar a membrana plasmática e o núcleo;  
- A célula não apresenta vacúolo e cloroplastos; 
- A parede celular está ausente. 
 
De acordo com as afirmações do aluno, podemos afirmar que se trata: 
 
a) de uma célula procarionte pertencente a uma bactéria. 
b) de uma célula procarionte pertencente a um animal. 
c) de uma célula eucarionte pertencente a uma bactéria. 
d) de uma célula eucarionte pertencente a um animal. 
e) de uma célula eucarionte pertencente a uma planta. 
 
4 - No núcleo está contida a maior parte da informação genética do organismo. Além do núcleo, é 
encontrado DNA nas mitocôndrias e cloroplastos. Em qual das estruturas celulares é encontrada a maior quantidade de 
DNA de uma célula: 
 
a) Ribossomo 
b) Cloroplasto 
c) Complexo golgiense 
d) Mitocôndria 
e) Núcleo 
5- Cloroplasto é uma organela presente em organismos fotossintetizadores, sendo assim ele está presentem em: 
 
a) pedras 
b) ossos 
c) carne 
d) plantas 
 

6- Aparelho utilizado, especialmente, para que os cientistas o utilizem com intuito de estudar e compreender os 
micro-organismos. 
 
a) injeção 
b) binóculo. 
c) microscópio 
d) termômetro  
. 
7- Observe o desenho e marque a resposta certa; 
 
a) é um ovo 
b) é um monte de areia 
c) é uma célula 
d) é um relógio  
e) é uma flor 
 
 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/nucleo-das-celulas.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/dna.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mitocondrias.htm
https://brasilescola.uol.com.br/biologia/cloroplastos.htm
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8- As misturas podem ser homogêneas, quando apresentam aspecto uniforme, ou heterogêneas, quando possuem 

mais de uma fase .Analise o sistema abaixo (álcool 70% - mistura de água e álcool etílico, excelente antisséptico capaz 
de destruir o vírus que transmite o novo Corona Vírus) e marque um (X) na classificação correta dessa mistura: 
 
a) mistura homogênea                         c) mistura complexa 
b) mistura heterogênea                       d) mistura alterada 
 
 

ENSINO RELIGIOSO 

 

1- No dia 10 de maio comemoramos o aniversário de nossa Itaperuna. Estamos vivendo um momento triste de pandemia 

e por isso, devemos evitar festas e aglomerações. Nesse feriado devemos aproveitar nosso tempo livre para usar a FÉ. 

Agradecendo as pequenas coisas do dia a dia, como poder acordar, estudar, ter um lar e alimentos em casa.  Você e 

sua família costumam tirar um tempo do dia para exercitar a FÉ? Em quais momentos isso acontece? Quais tem sido os 

seus agradecimentos? 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

2- As tradições religiosas nos revelam que devemos sempre pensar no bem estar de todos, até mesmo antes de ir no 

mercado fazer uma simples compra. No ato da compra, pense! Não leve para casa alimentos em excesso nem faça 

comida em demasia para depois ter que jogar fora. Já parou para pensar que diariamente milhares de pessoas carecem 

de um prato de comida. Escreva 2 atitudes para evitar o desperdício em casa: 

_____________________________________   e ____________________________________. 

3- Ensinamentos sagrados nos ensinam o amor ao próximo. “Ame o seu próximo como a si mesmo” (Mateus 22:37-39). 

O consumo excessivo, incentivado pela mídia, é uma das principais causas de poluição e destruição ambiental. Assim, 

antes de comprar qualquer coisa, reflita se realmente precisa dela. Você verá que nem tudo é necessário e que pode 

cortar várias coisas do seu dia a dia.  Você e seus familiares já compraram algo influenciados por amigos ou pela 

televisão?  Depois perceberam que tal coisa nem tinha utilidade, virou lixo ou ficou parado dentro de casa.  Relate sua 

experiência:  

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

4- O comércio acaba aproveitando das datas comemorativas para incentivar o 
consumismo, ou seja, passar uma ideia errada de que para celebrar algo 
especial precisamos gastar dinheiro e comprar muitas coisas. Exemplos: Páscoa 
– verdadeiro significado ressureição – vender chocolates /Dia das mães – vender 
roupas e perfumes. O principal é não esquecer do AMOR.  Na sua opinião como 
podemos comemorar as datas comemorativas sem gastar dinheiro? Precisamos 
sair comprando para encontrar a felicidade? Justifique. 
O que entendeu do quadrinho? 
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INGLÊS 

VOCABULARY:  Family Members 
                 Grandparents                                                                                                        Parents 

  
    grandmother  grandfather                                                                                 father                  mother 
                                                                                                                            husband                    wife  
              Grandchildren                                                        

               Children 

      grandson       granddaughter                                                                             
                    son           daughter 
                                                                                                                       brother                      sister 

 

Other members: 
uncle/ aunt          cousin nephew/ niece        stepmother/stepfather           boyfriend /girlfriend 
 

In-laws:   
mother-in-law      father-in-law       brother-in-law       sister-in-law       daughter-in-law        son-in-law 
 

GRAMMAR: 
 
Genitive Case -’s/-s’ (possessive case) 
The possessive case is used specially to indicate a relation of ownership or association. Both nouns and pronouns are 
inflected in the possessive case. 
 
Singular Nouns 
the student’s name 
my baby’s name 
a man’s name 
 
PLURAL Nouns 
Regular Plural 
the students’ names 
my babies’ names 
 
 
 
 
 

1. Look at the family tree below and complete the sentences about the relationships: 

       

 

 

 

 

noun + ( ’ ) + -s 

noun + -s + ( ’ ) 
Irregular Plural 

Men’s names 

Children’s names 

noun+ ( ’ ) + s 

0   Archie is Laura’s brother.  

1   Laura is Archie’s _______________________. 

2   Mike is Sue’s __________________________.  

3   Sue is Mike’s _________________________. 

4   Robert is Stacey’s __________________.  

5   Archie is Mike and Sue’s ____________.  

6   John is Stacey’s ___________________. 
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2. Write in the blanks the correct family member :                                         
 
a) My son's daughter is my  _____________________                             
b) My grandfather's wife is my ___________________     

c) My mother's son is my _______________________          

d) My father's brother is my _____________________ 

 

3. Find the correct words.  Unscrumble the letters and write the correct word. 
Example: horadgmthner - _____       Answer: grandmother 
 

 

a. r b t h o e r   

b.  o t h e m r   

c. s e s i t r   

d. n e c u l     

e. a a r n d g f t h e r   

 

4. Write the names of the family members: 
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5. Find the Family members names in the word search: 

T G R A N D P A R E N T S 

U N C L E O B R O T H E R 

M Y G D Z X V C B S O N Q 

J L R R A H X O C N P I E 

G R A N D D A U G H T E R 

R G N A K M T S E B P C X 

A J D G H T P I W N L E U 

N U F R O H A N V A S H U 

D I A A Y U R S I S T E R 

M A T N K S E O M P D H P 

O U H D M B N T R O E W L 

T N E S D A T K L X M I T 

H T R O E N S T S D W F K 

E C A N L D R N E P H E W 

R D A U G H T E R R O S A 

 

 

 

 

 
 

6) Write the days of the week by grouping the syllables below. One of them is used in every word!  

 

 

 
TUR FRI MON SA THURS 

 
 

DAY  WED   SUN  TUES   NES 
 

 

_________________________             ___________________________        _________________________              

 

_________________________             ___________________________         _________________________  

                                                               ___________________________ 
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ARTE 

 

         A ARTE DA PROPAGANDA E O CONSUMISMO 
 

Consumo é quando a gente compra as coisas que nós realmente 
precisamos, nem mais, nem menos, mas na quantidade necessária.  
Consumismo é quando nós exageramos no consumo, comprando 
tudo que queremos sem realmente precisar e sem pensar antes de 
comprar.  
1) O que você acha que o menino está vendo nas propagandas da 

TV?  

_____________________________________________________ 

2) Você considera que tudo o que vê na TV é necessário para seu 

consumo? Justifique.  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

AS ARTES CÊNICAS 

No teatro estão presentes as mais diversas modalidades 

artísticas: música, dança, desenho, pintura, literatura, escultura, expressão 

corporal, maquiagem. O teatro e os profissionais que nele atuam (diretor, 

ator, atriz), bem como os elementos que a ele pertencem (cenário, figurino, 

trilha sonora, iluminação), nos oferecem a oportunidade de conhecer e 

confrontar culturas em momentos históricos distintos, possibilitando a 

ampliação dos nossos conhecimentos e do nosso repertório artístico.  

 
 3) O sucesso de uma peça teatral depende do trabalho conjunto de várias pessoas:  
 

 a) Ator, cenário e grafite. 

 b) Figurino, roteiro e rótulo. 

 c) Camarins, plateia e ingresso. 

 d) Ator, diretor e sonoplasta.  

 

O CIRCO 

 
4) O circo é uma manifestação artística e popular que consiste em um grupo de artistas, com habilidades distintas, que 
geralmente apresentam-se em shows itinerantes, ou seja, percorrendo várias cidades. Então podemos afirmar que é 
uma arte: 
 
a) que se apresenta em um só lugar. 
b) de tempos em tempos muda o lugar de sua apresentação. 
c) suas atrações não interessam aos espectadores. 
d) seus artistas não se apresentam para o público. 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

       Ser sedentário é um dos fatores que mais expõe nossa saúde a algumas das doenças que 
mais matam no mundo, como hipertensão, infarto, AVC, diabetes e câncer. Para  entrar no grupo  
das pessoas consideradas ativas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece  
que é preciso fazer 150 minutos de atividade física moderada ou intensa por  
semana, ou seja, 30 minutinhos, 5 vezes por semana. 
         

  O sedentarismo é a falta, diminuição ou ausência de atividades físicas, e é 
caracterizado pelo gasto calórico reduzido. 
     E o que é considerado atividade física? Atividade física é qualquer movimento feito pela musculatura que resulta em 
gasto energético.  Ex. Varrer uma casa, ir ao supermercado... 
     Exercícios físicos são atividades sistematizadas, com sequência de movimentos para alcançar um objetivo, geralmente 
ligado à saúde ou estética. 
      Os exercícios físicos ou as atividades físicas trabalham diversas capacidades físicas: que são: resistência; força; 
flexibilidade; agilidade; velocidade e equilíbrio. As capacidades físicas são qualidades próprias de cada indivíduo, 
correspondente à parte física corporal do movimento. 
 

 

1 – O que são capacidades físicas?  Em um exercício físico como a corrida, quais são as capacidades físicas envolvidas? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

2 – Qual a diferença entre exercício físico e atividade física? E quais são as atividades que você costuma fazer em sua 

casa? 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

3 - Nesse tempo de Pandemia, você tem feito algum exercício físico. Aproveite esse momento para se exercitar, escolha 

uma atividade de sua preferência e movimente-se, pode ser ao ar livre ao até mesmo em casa. Qual atividade você fez? 

______________________________________________________________________________________________ 

 

4 - Quais os benefícios do exercício físico para a saúde? 

(A)  Não há benefícios. 

(B) Melhora a qualidade de vida, evitando várias doenças e trazendo bem estar físico e mental. 

(C)  Atrapalha o desempenho diário, pois a pessoa fica muito cansada. 

(D) Nenhuma das anteriores. 
 

 

 

https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/hipertensao-pressao-alta/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/infarto-do-miocardio-ataque-cardiaco/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/avc-acidente-vascular-cerebral-ou-derrame/
https://drauziovarella.uol.com.br/doencas-e-sintomas/diabetes/

